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Beste Vrienden/Vriendinnen,
Zoals aangegeven in het vorige bericht over de afgelasting van de vergadering van
4 april was het voornemen om onze jaarvergadering op 13 juni 2020 te houden.
Gezien de huidige situatie en beperkingen in Nederland m.b.t het coronavirus en
de aanbevelingen van hoe te handelen door relevante instanties heeft het
bestuur van de SCF wederom moeten besluiten om de jaarvergadering van de
SCF op 13 juni NIET door te laten gaan.
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Naar mening van het bestuur is de reis naar Utrecht CS/Vredenburg en relatief
hoge leeftijd van onze leden te risicovol in de huidige situatie.
Doordat eerstvolgende vergadering gepland staat voor 5 september lijkt het
volgens het bestuur niet zo zinvol om de jaarvergadering wederom uit te stellen.
Bestuur is dus voornemens de jaarvergadering door te schuiven naar april 2021.
Door het doorschuiven v/d jaarvergadering willen we ook de kascontrole dan laten
plaatsvinden maar we zijn nog steeds op zoek naar leden voor de kascommissie!
Voor uw informatie zijn de gebruikelijke Financiële cijfers over 2019 en de
begroting van 2020 bijgesloten bij deze brief.
Door de afgelasting en huidige situatie neemt het bestuur aan dat er geen bezwaar
is dat de aftredende voorzitter J. Sevenhuijsen en Secretaris /Penningmeester
W. Terlouw wederom tot het bestuur worden verkozen.
Mocht iets niet duidelijk zijn, u heeft bezwaar tegen bovenstaande of u heeft
vragen over de cijfers dan kunt altijd uitleg krijgen hoe we hiertoe zijn gekomen.
E-mail: wterlouw@chinafilatelie.nl (bij voorkeur)
Mobiel: 06-51407485
Normaal gesproken worden tijdens de vergadering ook de jubilarissen in het
zonnetje gezet.
Voor dit jaar waren de jubilarissen:
- J.B. Kaiser
- 40 jaar jubileum
- J.TH. Nelemans
- 40 jaar jubileum
- J. v/d Zouw
- 25 jaar jubileum
- W.L. Leemans
- 25 jaar jubileum
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd, maar door de afgelastingen zullen de
gebruikelijke oorkonde en presentjes via de post worden verstuurd.
Tijdig voor 5 september zullen we laten weten of we de voor die datum geplande
vergadering zullen laten doorgaan, mede in het licht van de situatie rond de
corona-uitbraak tegen die tijd.
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De veiling 237 zal door de afgelasting van jaarvergadering alleen schriftelijk
geschieden, eventuele biedingen kunnen ingediend worden bij de
veilingmeester. Zie kavellijst en onze site voor meer info en afbeeldingen van
veilingitems.
Bijgesloten bij deze brief is de kavellijst veiling 237 en het financieel verslag.
Blijf gezond en met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
W. Terlouw.
Secretaris/Penningmeester

